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THÔNG BÁO
Niêm yết công khai và giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã 

Căn cứ Công văn số 51/UBND-VP, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo 
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023  của UBND tỉnh Hải Dương.

UBND xã Minh Đức Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính để 
tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân xã như sau:

1. Tiến hành niêm yết công khai và đưa vào thực hiện 07 thủ tục hành 
chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa- thể thao và du lịch (có danh 
mục chi tiết kèm theo).

2. Quy trình niêm yết: Được thực hiện theo quy định.
3. Giao cho Công chức Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, đăng 

tải các danh mục, nội dung quy trình giải quyết trên Trang thông tin điện tử của 
xã để mọi cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện.

4. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh của xã về các lĩnh vực và thủ tục hành chính được công khai.

5. Các công chức chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 
Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trên đây là Thông báo thực niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc UBND xã Minh Đức, đề nghị các tổ chức, cá nhân và các bộ phận có liên quan 
nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
-UBND huyện Tứ Kỳ;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Bộ phận một cửa;
- Các tổ chức có liên quan;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Chung



 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

( kèm theo thông báo số 18/TB-UBND ngày 31/01/2023)

STT Tên thủ tục hành chính
I LĨNH VỰC VĂN HÓA
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
II LĨNH VỰC THƯ VIỆN
1 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư 
viện cộng đồng

3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 
III LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
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